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REGULARIZE SUA OBRA
Aproveite a ANISTIA que a 

Prefeitura está concedendo para 
reformas ainda não regularizadas. 

É por tempo limitado.
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EMPRESAS AMIGAS DO MEIO AMBIENTE

www.alexautomoveis.com.brLOJA I   )3407.4848
LOJA II  )3406.2016

YRTON
utomóveis

ayrtonautomoveis.com.br

brait.com.br

Mais que contabilidade
seu braço direito!
Avenida Pachoal Ardito, 994 - 
São Vito - Americana/SP

(19) 3478-9999 (19) 99152-8346

www.lidercontabil.com.br

/lidercontabil

parceria

LOJA 1 - PRAÇA MATRIZ, 54 - Centro - Americana
)3461.4621

LOJA 2 - Av. Campos Sales, 387 - Girassol - Americana
)3408.3756

Som / Alarme / Insulfilm / Personalização / Acessórios em Geral

3407.6961 - 99813.4260

ROUPAS SEMI NOVAS 
E ANTIGUIDADES

Av. Campos Sales, 394 Vila Jones - Americana - )3407-2243

PROJETOS COMPLETOS PARA 
A SUA CONSTRUÇÃO

Av. Iacanga, 679 - Jd. Ipiranga - Americana

)3601.5695    99488.5954    97406.2322 

www.ourokkar.com.br

Avenida Abdo Najar, 978 
        Americana - SP

QUALIDADE - TRADIÇÃO
             INOVAÇÃO

_____________________________

_______________________________
19 3461.1515

CONHEÇA NOSSAS UNIDADES
Americana • SBO 

Nova Odessa

99121.9112

Rua do Iridio, 165 Villa Mollon
)19 98220.9166 / 99214.7080

REFEIÇÕES PARA 
EMPRESAS

No Aeroporto 
Municipal de 
Americana

99260.4487

Aluguel de Máquinas e Veículos
Locação de Plataforma Articulada 

Caminhão Munck - Retro Escavadeira - Container
Av. Armando Salles de Oliveira, 1294 Jd. Ipiranga

e-mail: alumaquinas@uol.com.br)3462.5688
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AVANÇOS

Regularização conduz Pós-represa
para novos (e bons!) tempos

Regularização fundiária terá impactos ambientais e socioeconômicos para toda a região

Medidas decisivas come-
çam a ser tomadas para 
a incorporação definiti-

va do Pós-represa na malha urba-
na de Americana. E, mais do que 
isso, permitir que essa vasta região 
territorial cumpra o papel de asse-
gurar uma ampla integração regio-
nal, capaz de dar um novo impulso 
socioeconômico para Americana 
e municípios vizinhos e garantir a 
preservação ambiental da região.

Esse quadro começa a se conso-
lidar graças ao avanço decisivo no 
processo de regularização fundiária 
de ocupações e assentamentos que 
já reúnem mais de duas mil famílias 
na região, em áreas que podem ser 
contempladas pela nova legislação 
do Reurb (Regularização Fundiária 
Urbana), a Lei 13.465/2017.

“Nós temos todas essas famílias 
aqui e a regularização fundiária é 
fundamental para garantir não só 
a segurança delas, com a titulação 
dos imóveis, mas também o bem-
-estar, com saneamento básico, 
iluminação adequada, enfim, essa 
assistência pública a que todos 
os bairros da cidade têm direito”, 
afirma Jânio Carneiro de Oliveira, 
presidente da Iacia (Instituto Assis-
tencial e Cultural Imperatriz Ame-
ricanense), entidade que reúne as 
famílias e as lideranças que vivem e 
atuam na região.   

Jânio lembra que as comunida-
des do Pós-represa cresceram mui-
to a partir de 2006, e algumas das 
áreas já estão consolidadas como 
bairros, ainda que informais, com 
comércios, áreas de cultivo e de 
trabalho, como é o caso do Monte 
Verde e do assentamento Milton 
Santos. “Mas essas não são as úni-
cas comunidades e, uma vez regu-
larizada a área, certamente teremos 
um grande desenvolvimento na re-
gião”, avalia Jânio.

PRIMEIRO PASSO
Jânio lembra que o primeiro pas-

so foi a consolidação de uma parce-
ria entra a Iacia e a UsoCampeão, 
startup especializada em regulari-
zação fundiária e ações sociais nas 

e-mail: alumaquinas@uol.com.br

áreas, com sede em São Paulo, e que 
já impactou mais de 50 mil famílias 
em diferentes regiões do país.

A UsoCampeão é responsável 
pelo cadastramento, georreferen-
ciamento, tecnologias, assessoria 
jurídica e procedimentos junto às 
prefeituras e órgãos públicos nos 
processos de regularização. Cabe a 
ela também conduzir as negocia-
ções com proprietários de trechos 
de áreas ocupadas que não sejam 
de origem pública.

“Essa parceria com a UsuCam-
peão é fundamental para que pos-
samos regularizar de fato essa área, 
que já é uma área urbana consoli-
dada informal. Isso é indispensável 

A Represa do Salto Grande é a maior reserva hídrica da Região Metropolitana de Campinas, no destaque o mapa atual do Monte Verde

para garantir o equilíbrio ambien-
tal que a área exige, pois a região do 
Pós-Represa mantém a maior re-
serva aquífera da RMC (Região Me-
tropolitana de Campinas)”, aponta 
o arquiteto e urbanista Victor Chi-
naglia, diretor de Projetos da Iacia 
e ex-secretário de Planejamento 
e também de Meio Ambiente de 
Americana.

Victor lembra que a Rodovia Ivo 
Macris, que corta o Pós-represa, é 
um importante eixo de ligação en-
tre o polo industrial de Americana, 
o polo petroquímico de Paulínia e o 
polo tecnológico em torno da Uni-
camp (Universidade Estadual de 
Campinas) e a PUCC (Pontifícia Uni-

versidade Católica de Campinas).
“Trata-se de uma área funda-

mental não só para o desenvolvi-
mento de Americana, mas para o 
desenvolvimento macro regional. 
E a regularização vem ao encon-
tro de podermos equilibrar o meio 
ambiente junto com importantes 
impulsos ao desenvolvimento so-
cioeconômico”, avalia Victor.

Jânio e Victor lembram que, pela 
primeira vez em muitos anos, a Pre-
feitura de Americana já deu o sinal 
verde para os encaminhamentos 
da regularização e que a gestão do 
prefeito Chico Sardelli (PV) está 
aberta e atenta aos procedimentos 
em curso.
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DAE diz que água de Americana 
não está contaminada

MAPA DA ÁGUA

Autarquia afirma que estudo é falso e jamais detectou Rádio-228 na água das torneiras

DESIGN
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IMPRESSO
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+
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ATENDEMOS EDITORAS 
E EMPRESAS DE 
DIVERSOS SEGMENTOS

O DAE (Departamento de 
Água e Esgoto) de Ameri-
cana afirmou que é falsa 

a informação de que a água que 
sai das torneiras está contamina-
da com Rádio-228, como divulga-
do em relatório pela ONG Repór-
ter Brasil, com base em pesquisa 
realizada pelo SISAGUA (Sistema 
de Informação de Vigilância da 
Qualidade da Água para Consu-
mo Humano).  

Segundo a autarquia, o estudo 
indica substâncias que não foram 
identificadas em nenhuma análi-
se, “sendo falsa a divulgação feita 
sobre isso”. Em nota, o DAE afirma 
que segue todos os parâmetros do 
Ministério da Saúde. 

“O DAE esclarece que o referido 
relatório indica substâncias que 
não foram identificadas em nenhu-
ma análise, sendo falsa a divulga-
ção feita sobre isso. Sendo uma in-
formação falsa, não existem ações 
a serem realizadas. O DAE reforça 
que a qualidade da água de Ame-
ricana atende todos os parâmetros 
do Ministério da Saúde e demais 
órgãos fiscalizadores e que os testes 
periódicos são devidamente publi-

cados no site oficial da autarquia”, 
traz a nota.

O relatório aponta que o con-
sumo diário de água contaminada 
pelo elemento químico pode acar-
retar, além de câncer, mutações ge-
néticas, problemas hormonais, nos 
rins, fígado e também no sistema 
nervoso. O estudo, afirma a ONG, 
vai ao encontro do que é preconi-
zado por importantes órgãos de 
saúde como a OMS (Organização 

Mundial de Saúde) e por agências 
regulatórias da União Europeia, Es-
tados Unidos, Canadá e Austrália.

METODOLOGIA
A ONG Repórter Brasil explica 

que os dados que compõem o mapa 
são resultados de testes feitos pelas 
empresas e instituições responsá-
veis pelo abastecimento. Eles inte-
gram a base de controle do Siste-
ma de Informação de Vigilância da 

Qualidade da Água para Consumo 
Humano, o Sisagua, do Ministério 
da Saúde. Os dados foram interpre-
tados de acordo com os parâmetros 
do Ministério da Saúde.

O mapa divide as substâncias em 
dois grupos de periculosidade. Essa 
divisão foi feita pela Repórter Bra-
sil com base nas classificações da-
das a cada substância pelos órgãos 
reguladores mais reconhecidos do 
mundo, como a OMS.

DAE contesta estudo e diz 
que água de Americana 
e testada rigorosamente 
dentro das normas de 
saúde exigidas
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ETE Carioba pode impedir novos 
empreendimentos imobiliários

AMPLIAÇÃO

Cestesb afirma que DAE perdeu prazo para entrega de documentos e atraso pode gerar multa milionária

INGRESSOS E 
PONTOS DE VENDA

DOMINGO
DA FAMÍLIA

Henrique e Juliano
Barões da Pisadinha
Guilherme e Benuto

Edson e Hudson
César Menotti e Fabiano
Gusttavo Lima

Luan Santana
Pedro Sampaio

Cabaré • Bruno e 
Marrone e Leonardo
Dennis DJ

Maiara e Maraísa
Hugo e Guilherme
Alok

Jorge e Mateus
Zé Neto e Cristiano

Chitãozinho e Xororó

Gustavo Mioto
DJ Sevenn
Juan Marcus e Vinícius
Show exclusivo para camarotes

 10/06
SEXTA

 11/06
SÁBADO

 12/06

 15/06
QUARTA

 17/06
SEXTA

 18/06
SÁBADO

19/06

DOMINGO
DA FAMÍLIA

Rodovia Anhanguera - Km 121

A queda-de-braço entre o 
DAE (Departamento de 
Água e Esgoto) de Ameri-

cana e a Cetesb (Companhia Am-
biental do Estado de São Paulo) em 
relação a ampliação da ETE (Esta-
ção de Tratamento de Esgoto) de 
Carioba pode impedir e execução 
de novos empreendimentos imo-
biliários na cidade, além de gerar 
uma multa milionária ao municí-
pio. A avaliação é do promotor de 
Justiça do Meio Ambiente, Ivan 
Carneiro Castanheiro.

O órgão estadual afirma que, no 
mês passado, o DAE não entregou 
um novo projeto de adequação da 
ETE, além de outros documentos 
complementares e por isso o pro-
jeto de ampliação da ETE foi ar-
quivado na Cetesb. O arquivamen-
to do projeto pode comprometer 
a entrega da obra no prazo de 14 
meses como determinado judi-
cialmente. O DAE nega que tenha 
perdido o prazo para a entrega da 
documentação.

MULTA
O entrave pode causar ainda 

prejuízo aos cofres públicos uma 
vez que a Justiça determinou 
uma multa diária de R$ 5 mil ao 
município, caso a obra não seja 

concluída no prazo (dois meses 
para a contratação da empresa e 
outros 12 para execução), como 
consta no processo judicial cuja 
sentença foi determinada no fi-
nal de março. Além disso, outros 
R$ 16,7 milhões, valor referente a 
outros atrasos, também pode ser 
executado em uma das duas ações 
propostas pelo Gaema (Grupo de 
Atuação Especial de Defesa do 
Meio Ambiente). 

“A não ampliação da ETE Cario-
ba pode impedir novos empreen-
dimentos imobiliários em Ame-
ricana, tanto horizontais quanto 
verticais. A cidade não tem con-
dições de tratar mais esgoto re-
sidencial. Os loteamentos teriam 
que contar com estações próprias 
de tratamento para serem aprova-
dos”, afirma o promotor.

Ele explica que, em fevereiro, 
o DAE afirmou que era plausível 
realizar a obra no prazo de 14 me-
ses propostos pela promotoria. “A 
própria autarquia considerou o 
prazo executável”, diz. Com a per-
da de prazo, explica a Cetesb, cabe 
o DAE requisitar novamente uma 
licença prévia, com todos os do-
cumentos necessários para análi-
se, o que inviabilizaria o cumpri-
mento do prazo.

DAE
Questionado se houve perda de 

prazo na Cetesb em relação à entre-
ga de documento, a autarquia afir-
mou, por meio de nota, que “não 
perdeu o prazo e está trabalhando 

na elaboração do projeto”. Quando 
perguntado se vai cumprir o prazo 
de 14 meses para a conclusão da 
obra, o DAE diz que “o projeto com-
pleto será apresentado à Cetesb as-
sim que finalizado”.

Com os sistemas de saneamento no limite, Americana precisa de investimentos
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Música é conexão com a 
natureza e a saúde mental

ARTE PURA

O músico americanense Roger Marza conta um pouco de seu 
processo criativo e dos trabalhos que estão em curso

Os números das métricas das 
músicas que toco são muito 
modestos. Desde que lancei 

meu último single “Praia do Sancho”, 
no dia 25 de março, em parceria com 
o cientista Raul Rio Ribeiro, coorde-
nador da ONG Ocean Sound, o Spo-
tify informa que a música foi tocada 
57 vezes por 41 ouvintes. E somando 
com meus álbuns “Alma da Terra” e 
“Maritacas Flow”, lançados em 2021, 
eu tenho 185 ouvintes que escuta-
ram as improvisações livres com 
sons da natureza e da ciência 996 
vezes, ou 996 streams. A música mais 
ouvida é “So Whale”, improvisação li-
vre ao som de baleias azul e cachalo-
tes, com 131 streams, segundo dados 
coletados até 15 de abril de 2022.

Investi pouco dinheiro para gra-
var, lançar e divulgar nas redes so-
ciais essas músicas todas. Exceto 
“Praia do Sancho”, que gravei no es-
túdio do Instituto Damata, as outras 
músicas que lancei eu gravei em casa 
mesmo, em estúdio improvisado no 
guarda-roupa, usando os gravado-
res de dois telefones celulares, além 
de apoio de cientistas que me for-
neceram paisagens sonoras, como o 
Laboratório de Acústica e Meio Am-
biente da USP, pelo professor Linil-
son Padovese, a Ocean Sound, o Ob-
servatório Alma no Chile e até o rover 
da Nasa que está em Marte. Mas gra-
vei muito som de passarinho, cigarra 
e água usando meu celular mesmo, 
no prédio onde eu moro e no Parque 
Villa-Lobos, em São Paulo, e até no 
bairro São Pedro, em Americana.

TERAPÊUTICO
Apesar de não investir na pro-

moção de posts em redes sociais, 
apostei na minha capacidade de jor-
nalista em escrever e me comunicar 
com os companheiros jornalistas em 
diversos veículos de comunicação, 

conquistando diversas reporta-
gens sobre os lançamentos. A 
comparação das minhas métricas 
com outros artistas me deixaria 
desanimado se estivesse fazendo 
música pensando em números. A 
música tem para mim um efeito 
terapêutico, que comecei a exer-
citar com mais profundidade por 
volta de 2014, dez anos após ini-
ciar o estudo do saxofone.

Em 2011, tive uma doença 
mental grave, ao ponto de um mé-
dico sugerir a minha internação, 
o que ainda bem não se concre-
tizou. Eu fiquei sem trabalhar por 
seis meses, completamente deso-
rientado, embora até hoje eu lem-
bre de absolutamente tudo que 
senti e vivi naqueles terríveis dias. 
Tive o acompanhamento de um 
psiquiatra muito querido, que me 
atende até hoje. E mesmo duran-
te esses dias turbulentos, eu fazia 
meus exercícios ao saxofone e 
comecei a desenhar rabiscos, um 
deles foi a capa do álbum “Mari-
tacas Flow”. E por volta de 2015, 
conheci o projeto Tambores Flow, 
da meditadora Mônica Jurado, 
que une percussão de tambores 
xamânicos com mantras e me-
ditações. E comecei a participar 
de várias reuniões levando o sa-
xofone, que me ajudou muito em 
todos os sentidos.

Em primeiro lugar, a medita-
ção acalma a mente e me inspi-
rava em formas de tocar durante 
os chamados “meditashows”. Por 
volta dessa época, comecei a es-
tudar saxofone com o multi-ins-
trumentista Mario Aphonso III, 
um verdadeiro mestre da músi-
ca brasileira e da música orien-
tal, que lidera o coletivo Tarab. 
Foi uma experiência incrível e 
inspiradora viver junto à famí-

lia dele por tanto tempo. E, quem 
sabe em breve, voltarei a estudar 
com ele maqams árabes, que se 
assemelham às escalas, com a di-
ferença que transmitem estados 
da alma de uma forma mais pro-
funda que as escalas ocidentais. A 
música também me levou para a 
Umbanda, uma religião belíssima, 
que me faz muito bem em meu 
processo de cura. E, também, in-
fluenciou muito meu processo ar-
tístico e criativo.  

ANTIGO SONHO
Com os álbuns que lancei rea-

lizei um antigo sonho de tocar em 
aula de yoga. Primeiro, nas aulas 
de Daniel Braga Lima no Centro de 
Apoio ao Deficiente Visual (Cade-
vi), em São Paulo; depois no pro-
jeto Yoga com Música Natureza So-
nora, que toquei em aula de yoga 

da professora Tânia Gomes, no 
Sesc Piracicaba. Acompanhei Da-
niel em roda de mantra do retiro 
Desperte e Manifeste, da terapeuta 
Mayara Souza, no Ashram Serra da 
Cantareira.

Realizei dois shows online Natu-
reza Sonora, com paisagens sono-
ras dos meus álbuns. E ainda vou 
lançar um álbum com paisagens 
sonoras de Fernando de Noronha, 
ao menos esse é o projeto. E uma 
improvisação minha ao som dos 
atabaques de Daniel na música 
“Sabedoria de Oxum”, feita em ho-
menagem ao livro “Português Plu-
ricêntrico e Apredizagem Global”, 
de Vanessa Domingues, foi apre-
sentada no dia do lançamento da 
obra na Embaixada do Brasil em 
Berlim, no dia 6 de abril. Ainda va-
mos lançar essa música em strea-
ming, por enquanto ela está na Rá-
dio Marza, meu canal no YouTube, 
em vídeo com arte e edição do ar-
tista Gilson Domingues. 

E vou criando sons, sozinho ou 
com os amigos, porque é uma for-
ma de dizer, sem palavras, o que 
sinto do mundo, caótico e muitas 
vezes cruel, ora buscando curar fe-
ridas, ora expurgando minha per-
plexidade diante de tanto horror. 
Mas sempre com fé de que dias 
melhores virão. As métricas não 
contam o bem que me faz tocar. E 
que esse bem chegue até você, seja 
pelo som que faço ou pelas alegrias 
das coisas simples da vida.

RECANTOS
DA TERRA

meio ambiente • cultura • ecologia • turismo
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Roger Marza: a música e a criação fundamentais para o resgate da saúde física e mental
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PELOS CÉUS

Senadores requerem Sessão 
Especial para falar de OVNIs

Documento lembra que Brasil foi o primeiro país do mundo a 
reconhecer oficialmente a existência de discos voadores

Um grupo de oito senadores 
de diversos partidos, capita-
neados por Eduardo Girão 

(PODEMOS/CE), protocolou reque-
rimento no Senado pedindo a reali-
zação de uma Sessão Especial para 
discutir questões ligadas a OVNIs 
(Objetos Voadores não Identificados) 
e celebrar também o Dia Internacio-
nal da Ufologia, que acontece em 
24 de junho. Ufologia é o estudo de 
UFOS, a sigla em inglês para OVNIs.

Além de Girão, assinam o reque-
rimento, aberto para receber assina-
turas de mais senadores, os seguin-
tes parlamentares: Eliziane Gama e 
Alessandro Vieira, do CIDADANIA; 
Izalci Lucas (PSDB); Jorge Kajuru, 
Marcos do Val e Reguffe, pelo PODE-
MOS; e Paulo Rocha (PT).

Veja, abaixo, alguns trechos do 
longo texto idealizado pelos reque-
rentes para justificar a realização de 
Sessão Especial sobre o tema:

“A existência de formas de vida 
em outros planetas do universo, 
especialmente mais avançadas in-
teligentemente, sempre suscitou a 
imaginação e a indagação da hu-
manidade. Desde a Idade Média até 
os dias presentes, principalmente 
nas últimas décadas, luminares da 
ciência têm sido categóricos em 
afirmar que existe uma pluralidade 
dos mundos habitados além da Ter-
ra, o que é absoluto consenso entre 
os cientistas.

Para se ter uma ideia, apenas em 
nossa galáxia, a Via Láctea, há es-
timados 200 bilhões de sois iguais 
ao nosso, ao redor do qual existem 
10 planetas e um, a Terra, com vida 
inteligente. Se esta condição for en-
contrada em apenas 10% da Via Lác-
tea, então teremos pelo menos 20 
bilhões de planetas com vida inte-
ligente, podendo estes mundos se-
rem pouco, muito ou imensamen-
te mais avançados do que nós. E o 
universo tem estimadas 3,1 trilhões 
de galáxias. As implicações desta 
pluralidade dos mundos habitados 
têm importantes implicações tec-
nológicas, morais e espirituais para 
a humanidade.

Ao mesmo tempo em que se in-
daga sobre a existência desta incon-
tável ‘comunidade cósmica’, aqui 
na Terra, desde tempos imemoriais 
até o presente, nossa gente tem vis-
to estranhos objetos voadores não 
identificados nos céus, muitas vezes 
a altíssimas velocidades e realizan-
do incríveis manobras, impensáveis 
até mesmo para nossa tecnologia 
atual. Estes são os chamados OVNIs 
ou UFOs, também conhecidos pelo 
poderio militar norte-americano 
de ‘fenômenos aéreos inexplicados 

(UAP)’, na falta de uma terminologia 
melhor. 

Há décadas que pelo menos 30 
nações da Terra, que se sabe, esta-
beleceram comissões de pesquisa 
destes veículos, sendo que algumas, 
a exemplo dos Estados Unidos, têm 
impressionantes registros em filmes 
destes veículos, feitos por órgãos de 
sua Secretaria de Defesa, como o 
Pentágono. Hoje, em todo o mundo, 
busca-se uma abertura governa-
mental para que a verdade desco-
berta por estas nações e seus órgãos 
de pesquisa sejam reveladas.

Desde que começaram a surgir 
com maior intensidade em 1945, 
com o advento das armas atômicas, 
os OVNIs atraíram e ainda atraem 
crescente número de estudiosos, os 
ufólogos, que se dedicam a pesqui-
sar sua manifestação e informar os 
fatos à sociedade, papel que cabe-
ria aos governos. E foi a partir de 24 
de junho de 1947, após um massivo 
avistamento de OVNIs nos Estados 
Unidos e outros países, inclusive o 
Brasil, que se estabeleceu o que hoje 
é conhecido como ‘Dia Mundial dos 
Discos Voadores’, e a data é come-
morada anualmente pelos ufólogos. 

O Brasil desponta neste cenário 
como a primeira Nação a admitir 
oficialmente que os OVNIs existem 
de fato e têm procedência extrater-
restre. Isso se deu em uma reunião 
aberta à sociedade, militares e im-
prensa ocorrida na Escola Superior 
de Guerra (ESG), no Rio de Janeiro, 
em 1954, quando o então capitão 
da Aeronáutica João Adil de Olivei-
ra declarou aos presentes a realida-
de destes objetos voadores e suas 
características tecnológicas avan-
çadas. A França só faria o mesmo, 
vindo em segundo lugar, em 1976, 
22 anos depois.

Desde 1954, o Governo Brasilei-
ro, por meio de sua Aeronáutica, 
já criou vários programas oficiais 
de pesquisas dos OVNIs, como em 
1977, quando ocorreu a chamada 
Operação Prato, em 1969, com a 
criação do Sistema de Investigação 
de Objetos Aéreos Não Identifica-
dos (Sioani) no IV Comando Aéreo 
Regional (COMAR), em São Paulo, 
e em 1986, quando ocorreu a hoje 
conhecida como ‘Noite Oficial dos 
UFOs no Brasi’, quando 21 OVNIs 
esféricos de 100 metros de diâmetro 
cada foram perseguidos durante ho-
ras por nossos caças a jato.”

SERVIÇO
Para ler o documento na integra, 

acesse: www.legis.senado.leg.br e peça 
REQUERIMENTO N° 193, DE 2022

O tema volta a ter destaque no mundo inteiro após ondas recentes de avistamentos
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Festa do Peão volta após 3 anos 
com alta procura por ingressos
Grandes nomes da música vão se apresentar; inscrições para a rainha do evento estão abertas

Após três anos de paralisação em função da 
pandemia da Covid-19, a Festa do Peão de 
Americana está de volta. Entre 10 a 19 de 

junho, o público poderá acompanhar, além do 
tradicional rodeio, shows com grandes nomes da 
música nacional. A procura por ingressos – cujos 
valores variam entre R$ 50 e R$ 840 - é grande, se-
gundo a organização do evento.

A festa conta com a participação de grandes no-
mes do meio sertanejo, que vai desde os clássicos 
Chitãozinho e Xororó, Leonardo e Bruno & Mar-
rone, até astros da nova geração como Gusttavo 
Lima, Henrique e Juliano e Maiara e Maraisa.

O funk nacional também marca presença no 
evento com Dennis DJ e Pedro Sampaio, e, além 
disso, a música eletrônica também aparece com 
Alok e o forró será representado pelos Barões da 
Pisadinha.

RAINHA
A Festa de Peão está com inscrições abertas, até 

o dia 4 de maio, para eleger a rainha e as princesas 
da 34ª edição.

As candidatas devem ter de 16 a 30 anos e preen-
cher as fichas de inscrições presencialmente na Le 
Beauté, Vox 90 ou Danny Cosméticos, em Americana.

+(55) 11 2125-3900

Passado, 
presente e 
futuro de 
transformação

Em nossos 70 anos de história 
promovemos muitas ações alinhadas 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU e nos próximos anos 
vamos acelerar ainda mais este processo.

Shows

Serviço
34ª Festa do Peão de Americana

10/06 - Sexta
Henrique e Juliano
Os Barões da Pisadinha
Guilherme e Benuto

11/06 - Sábado
Gusttavo Lima
Edson e Hudson
César Menotti e Fabiano

12/06 - Domingo
Luan Santana
DJ Pedro Sampaio

15/06 - Quarta-feira
Cabaré (Leonardo e Bruno e Marrone)
Dennis DJ

Juan Marcus e Vinicius no 
Lounge/Americana Hall

17/06 - Sexta
Hugo e Guilherme
Maiara e Maraisa
Alok

18/06 - Sábado
Jorge e Mateus
Zé Neto e Cristiano
Gustavo Mioto
Dj Seven

19/06 - Domingo
Chitãozinho e Xororó 
Show de 50 anos

Local: Parque de Eventos CCA

Endereço: Entrada pela Rodovia Anhanguera, KM 121. 

Caminho de Servidão, 245 - São Sebastiao, Americana, SP.

Data: de 10 a 19 de junho

Ingressos: disponíveis no site ou no Clube dos Cavaleiros de Americana


